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PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W TRAKCIE REALIZACJI
ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM W
SIEWIERZU, W PODZIALE NA TRZY ODRĘBNE CZĘŚCI

Siewierz, dnia 10 września 2019 r.
RIFZP-VII.271.21.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na
zadanie pod nazwą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót polegających na
budowie budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w Siewierzu, w podziale na trzy odrębne części
Kody CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000-5 Usługi zarządzania budową
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
inwestycji pn.: „Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem oraz budowa wewnętrznych i
zewnętrznych instalacji, niezbędnych przyłączy, kolektora kanalizacji deszczowej, placu zabaw,
nawierzchni oraz niezbędnych elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej” i składa
się z trzech następujących, odrębnych części:
Część I: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: „Budowa
budynku przedszkola wraz ze żłobkiem oraz budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, niezbędnych
przyłączy, kolektora kanalizacji deszczowej, placu zabaw, nawierzchni oraz niezbędnych elementów
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej
Część II: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: „Budowa
budynku przedszkola wraz ze żłobkiem oraz budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, niezbędnych
przyłączy, kolektora kanalizacji deszczowej, placu zabaw, nawierzchni oraz niezbędnych elementów
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
Część III: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: „Budowa
budynku przedszkola wraz ze żłobkiem oraz budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, niezbędnych
przyłączy, kolektora kanalizacji deszczowej, placu zabaw, nawierzchni oraz niezbędnych elementów
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do
jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia.
3. Zakres pełnienia nadzoru wynikać będzie z dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego
Wykonawcę dla realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Budowa budynku
przedszkola wraz ze żłobkiem oraz budowa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, niezbędnych
przyłączy, kolektora kanalizacji deszczowej, placu zabaw, nawierzchni oraz niezbędnych elementów
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej”.
4. Generalnym Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Częstochowie – Lider konsorcjum oraz Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Import Export
„KROMAR” Marian Krotla z siedzibą w Starokrzepicach – Partner konsorcjum. Generalny Wykonawca
realizuje inwestycję, o której mowa powyżej w pkt 3, w ramach dwóch umów na: a) kompleksową
realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do
edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami
integracyjnymi w Siewierzu” oraz b) podobne usługi i roboty budowlane do zadania: Kompleksowa
realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do
edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami
integracyjnymi w Siewierzu”, tj. polegające na rozszerzeniu zaprojektowania i budowy przedszkola o
żłobek.
5. Inwestycja realizowana przez Generalnego Wykonawcę w ramach powyższych umów i planowana do
objęcia przedmiotowymi nadzorami obejmuje w szczególności: a) budowę budynku nowoczesnego
przedszkola i żłobka z oddziałami integracyjnymi dla minimum 200 dzieci dla przedszkola i 20 dzieci dla
żłobka oraz dla personelu z wydzielonymi pomieszczeniami, uwzględniając, że budynek musi być wolny od
barier architektonicznych, b) budowę przyłączy: energetycznego, teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej,
wodociągu, kanalizacji deszczowej, c) budowę wewnętrznych i zewnętrznych instalacji:
elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, słaboprądowych (między innymi: monitoring, alarm, internet,
telefony, domofony, instalacja Ppoż., nagłośnieniowej), d) budowę kolektora kanalizacji deszczowej, e)
montaż niezbędnej armatury, f) dostawę i montaż wyposażenia szatni i pozostałego niezbędnego
wyposażenia, g) budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami, h) budowę ciągów pieszych
oraz drogowych, w tym drogę manewrową, pożarową, dojazdy, wjazdy, parkingi z wydzielonymi miejscami
postojowymi, w tym również dla osób niepełnosprawnych oraz place, chodnik, dojścia, i)
zagospodarowanie terenów zielonych poprzez humusowanie, wykonanie trawników oraz posadzenie drzew
i krzewów, j) budowę zewnętrznego placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, k) budowę wiaty
śmietnikowej, l) dostawę i montaż obiektów małej architektury w tym między innymi: ławek, stojaków na
rowery, koszy na śmieci itp. m) przeprowadzenie wycinki wskazanych drzew, n) uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna, uzgodnienia branżowe oraz mapa do celów
projektowych stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Pozostałą dokumentację, w tym:
dokumentację wykonawczą, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary
Zamawiający przekaże inspektorowi nadzoru po zawarciu umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w danej części.
7. Pełnienie funkcji określonych w pkt 1 w poszczególnych częściach obejmować będzie wszystkie
niezbędne czynności przewidziane zapisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz
wynikające z umów z Generalnym Wykonawcą w/w robót budowlanych, a także ze Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na te roboty, uwzględniające zmiany w dokumentacji przetargowej, zawarte w

odpowiedziach Zamawiającego na zapytania oferentów. Postępowania, w ramach których wybrano
Generalnego Wykonawcę są dostępne pod linkami: http://www.siewierz.pl/1/przetarg/275/#menu
(przedszkole) oraz http://www.siewierz.pl/1/przetarg/310/#menu (żłobek)
8. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 1) Sprawowanie nadzoru nad robotami
budowlanymi, na który składa się m.in.: a) odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu, b) kontrola
wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji, c) sprawdzanie i
zaopiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów,
planu BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu, d) udział w zatwierdzaniu protokołów
finansowych, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizowanie i zatwierdzanie protokołów
rozliczania z instytucją dofinansowującą, e) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, f) zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją, prawem budowlanym,
uzgodnieniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, g) zatwierdzanie w uzgodnieniu z
Zamawiającym materiałów przewidzianych przez Wykonawcę zadania do wbudowania, kontrola atestów
jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, h) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i
finansowym, i) bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie
przygotowania i realizacji robót i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań, j) przeprowadzanie
inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową i wymogami
Zamawiającego, k) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, l)
uczestnictwo w naradach budowlanych i spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Generalnego
Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego, m) koordynacja realizacji inwestycji zapewniająca brak
kolizji sieci i instalacji podczas prowadzenia robót, n) nadzór wykonywanych robót pod kątem zachowania
należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, o) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie
Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Generalnego
Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, p) sprawdzanie
jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, q)
przeprowadzanie z Generalnym Wykonawcą odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, r)
ocena i weryfikacja propozycji ewentualnych robót uzupełniających i dodatkowych, s) niezwłoczne
informowanie Zamawiającego oraz Generalnego Wykonawcę o konieczności wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, t) uzgadnianie z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą wprowadzenia
rozwiązań zamiennych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 2) Udział w zakończeniu robót
budowlanych, na który składa się m.in: a) udział w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji, b)
nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi wykonanych przez Generalnego
Wykonawcę robót budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,
c) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich
weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, d) sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
e) uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu przeprowadzanym przez
Generalnego Wykonawcę prac budowlanych 3) Ponadto, właściwy w danej części inspektor nadzoru
zobowiązany będzie do: a) potwierdzenia swojej obecności na terenie budowy i dokonanych czynności
stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru
czynności). Inspektor zobowiązany będzie do obecności na budowie na każde uzasadnione wezwanie
Zamawiającego. b) stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z
wymaganiami Zamawiającego, c) udzielania informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji
robót, d) bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie
przygotowania i realizacji inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań, e)
informowania Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych
oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych, f) nie ujawniania żadnych
informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego, g) bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym, stałej
współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Powyższy katalog czynności, o którym mowa w pkt 8, ma charakter przykładowy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowiązany będzie do wykonania wszystkich przewidzianych prawem dla swojej funkcji
czynności mających na celu bezusterkową realizację objętych nadzorem robót budowlanych.
10. Płatność odbywać się będzie częściowo, w transzach według warunków opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 5a/5b/5c do niniejszego zapytania. Płatność nastąpi przelewem na rachunek
wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury lub rachunku,
poprzedzonej podpisanym protokołem potwierdzającym sprawowanie przedmiotowej funkcji.
II. Termin realizacji zamówienia:
Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona we wszystkich częściach zamówienia w
okresie trwania prac związanych z inwestycją, którą przewiduje się wstępnie do realizacji w terminie do
dnia 31 sierpnia 2020 roku, nie krócej jednak niż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zakończenia
czynności odbioru końcowego wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego inwestycji. Powyższy
termin może ulec zmianie, zgodnie z faktycznym wykonaniem wszystkim prac przez Generalnego
Wykonawcę. W takim przypadku zmiana terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego nie będzie wymagała
aneksu do umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem
zapisu w Rozdz. XIII pkt 1 ppkt 3) niniejszego zapytania ofertowego.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą w poszczególnych częściach
dysponowanie minimum:
w Części 1:
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
w Części 2:
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
w Części 3:
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Uwagi wspólne dla wszystkich części:
1. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji
inspektorów pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków (uprawnień)
wymaganych dla poszczególnych funkcji.
2. Inspektorzy powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające kierowanie robotami objętymi
przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację
odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn.
zm.).
2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek
wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia
z powodu przesłanek z wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
IV. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty wg zał. nr 1a/1b/1c,

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y)
upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2,
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 3,
5. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. Nr 4,
6. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w
danej części zamówienia, tj. kopia uprawnień budowlanych dla danej specjalności wraz z aktualnymi
wpisem do właściwej izby inżynierów budownictwa.
Jeżeli Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę nie załączył do oferty wymaganych oświadczeń,
pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 – 6, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa
także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub
dokumentów.
V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej
formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: a) drogą
elektroniczną na e-mail: siewierz@siewierz.pl, b) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul.
Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.
3) Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4) Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o
wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie
później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.siewierz.pl
5) Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Dobrowolska, tel.: 32 64 99 467.
VI. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia.
2. W danej części zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą
podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie
skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum,
porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
VII. Termin ważności oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Oferta powinna być oznakowana następująco:
„ZAPYTANIE OFERTOWE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót polegających na
budowie budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w Siewierzu
CZĘŚĆ ….
Nie otwierać przed dniem 20 września 2019 r.”
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 20 września 2019 r.
do godz. 12:00.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i
warunków płatności.
4. Oferty można składać osobiście, przez posłańca lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. W
takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceną ofertową w danej części zamówienia jest cena ryczałtowa brutto i powinna być podana w PLN
cyfrowo i słownie. Cena powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części
określony w niniejszym zapytaniu i załącznikach.
2. Wykonawca powinien podać jedna cenę w danej części zamówienia. Zamawiający informuje, że
rozliczenie w danej części zamówienia następować będzie w rozbiciu na pełnienie nadzoru nad robotami
dotyczącymi przedszkola i na pełnienie nadzoru nad robotami dotyczącymi żłobka. Rozbicie ceny za
nadzór w danej części zamówienia nastąpi procentowo, według następujących wartości procentowych:
a) Nadzór nad budową przedszkola – 96 % ceny całkowitej w danej części zamówienia
b) Nadzór nad budową żłobka – 4 % ceny całkowitej w danej części zamówienia.
Według powyższego rozbicia procentowego płacone będą również poszczególne transze wynagrodzenia.

Zmiana powyższych wartości procentowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku zmiany wynagrodzenia
należnego Generalnemu Wykonawcy robót.
3. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności
oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
X. Kryterium wyboru ofert w poszczególnych częściach
Cena – 100 %
XI. Informacja na temat składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z art. 36aa ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub obu części zamówienia. Nie
dopuszcza się składania ofert wariantowych.
XII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego
stanowi załącznik nr 5a/5b/5c. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na
formularzu oferty – załącznik nr 1.
XIII. Przewidywane zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności w następującym
zakresie:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zmianę terminu wykonania prac objętych
przedmiotowym nadzorem przez Generalnego Wykonawcę. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do
umowy.
2) Zmiana transz płatności zgodnie z faktycznym przerobem prac przez Generalnego Wykonawcę.
Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zwiększenia zakresu robót Generalnemu
Wykonawcy. Zmiana będzie możliwa, jeśli ww. zwiększenie będzie dotyczyło takich robót, dla których
potrzebny będzie nadzór inwestorski. Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi o procent odpowiadający
procentowi, o jaki zostanie zwiększone wynagrodzenie Generalnemu Wykonawcy, z zastrzeżeniem zdania
poprzedniego.
4) Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego
personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w niniejszym zapytaniu.
5) Inne uzasadnione zmiany umowy, korzystne dla Zamawiającego, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę. 2. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym
wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.
XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz jest
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz. 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie
Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl 3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz z dnia
13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz. 4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie

odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po
uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami
wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych,
którym podlega Administrator Danych Osobowych. 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają
udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) Pan/Pani posiada: − na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana1, − na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych2, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO4, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza
przepisy RODO. 9) Pani/Panu nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uwagi:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2) skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników. 3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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